
Peste 50.000 de elevi nu au facut ieri ore
Cea mai mare parte a cadrelor didactice din judetul Sibiu au refuzat ieri sa intre in salile de curs si s-au
alaturat actiunii de protest initiata de sindicalistii din educatie in toata tara. Potrivit pretedintelui
Sindicatului invatamantului Preuniversitar din judetul Sibiu, Teodor Fartonea, cadrele didactice au
protestat ieri in aproximativ 85 la suta din unitatile de invatamant din judet. Teodor Fartonea spune ca
profesorii sunt nemultimiti de faptul ca nu exista un contract colectiv de munca la nivel national - cel
vechi a expirat si nu a fost reinnoit, de disponibilizarile anuntate in sistem, "acest lucru s-a dispus fara
nicio consultare, negociere, anuntare a partenerilor sociali", de faptul ca in anul 2010 nu vor fi luate in
considerare drepturi salariale stabilite prin contracte cum ar fi dreptul la naveta si faptul ca, potrivit unui
ordin, sindicalistii nu vor mai negocia contractul colectiv de munca din punct de vedere al sporurilor si al
salariilor. 
  
  Peste 50.000 de elevi nu au facut ore
  
  Potrivit centralizarii realizate la nivelul Inspectoratului Şcolar Judetean, din cele 170 de unitati de
invatamant din judet in 27 nu au fost actiuni de protest, in 66 a fost greva partiala, iar cadrele didactice
care au decis sa nu protesteze au tinut ore dupa un orar adaptat, iar in 77 de unitati de invatamant niciun
profesor nu a intrat la clase. Au protestat 3.590 din cele 4.823 de cadre didactice din judet, si nu au facut
cursuri 52.782 din cei 65.284 de elevi inscrisi. 
  
  BAC-ul s-a desfasurat normal
  
  Protestul profesorilor nu a afectat desfasurarea probei de competente digitale din cadrul examenului de
Bacalaureat din acest an. Aceasta a fost sustinuta ieri de 629 de elevi, in 20 de centre de examinare.
Astazi, sindicalistii din educatie vor lua parte, la sediul Ministerului Educatiei, la o intalnire tehnica pe
probleme de salarizare. Sindicatele ameninta ca, daca nu vor ajunge la o intelegere cu autoritatile, la
inceputul lunii iunie vor declansa greva generala.
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